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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 18 มีนาคม 2564 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที ่3/๒๕64  

วันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือน มีนาคม 2564 
ณ ห้อง CMP 401 ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 
ผู้มาประชุม 

1. นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ์ุ  รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน  กรรมการ 
2. ผศ.แพทย์หญิงศุทธินี ธิราช รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและวิจัย กรรมการ  
3. ผศ.จารุวรรณ์  วงบุตดี    หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์  กรรมการ 
4. ผศ.มินตรา  สาระรักษ์  หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์           กรรมการ 
5. ผศ.ดร.สุวภรณ์  แดนดี  ผู้แทนอาจารย์    กรรมการ 
6. ผศ.ดร.เมรีรัตน์  มั นวงศ์  ผู้แทนอาจารย์    กรรมการ 
7. นางสาวณรัญญา  มีชัย  หัวหน้าส่านักงานเลขานุการ  กรรมการและเลขานุการ 
8. นางสาวจริยพร  ธรรมราช  เจ้าหน้าที งานบริหารงานทั วไปปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการฯ คนที  1 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผศ.ดร.ชุตินันท์  ประสิทธ์ิภูริปรีชา คณบดี     ประธานกรรมการ 

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ดร.ปิยนันท์  มีเวที   ผู้ช่วยคณบดีงานคลังและพัสดุ 
2. แพทย์หญิงนวินดา  เจียมบุญศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
3. ผศ.ดร.มารุตพงศ์  ปัญญา  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ 
4. ดร.ปัณฑิตา  สุขุมาลย์  ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
5. ผศ.ดร.นิยม จันทร์นวล  ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
6. ผศ.ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก 
 

 
 
 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.    
 
 นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ์ุ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน ได้รับมอบหมายจากคณบดี ให้ท่าหน้าที  
ประธานในที ประชุม ได้แจ้งให้ที ประชุมทราบว่าการประชุมในคร้ังนี้มีกรรมการมาประชุม 7 ท่าน ครบองค์
ประชุม และมีผู้เข้าร่วมการประชุม 6 ท่าน ประธานกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
ตามล่าดับ ดังนี้ 
 
 
 
 
         / ระเบียบวาระท่ี 1 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 18 มีนาคม 2564 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
วาระท่ี 1.1  การลาประชุมของคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 
 รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน แจ้งที ประชุมเพื อทราบ ในการประชุมคร้ังนี้ 
มีคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ ลาประชุมจ่านวน  1 ท่าน คือ ผศ.ดร.ชุตินันท์  ประสิทธ์ิภูริปรีชา  

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบการลาประชุมของคณะกรรมการ
ประจ่าวิทยาลัยฯ 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

วาระท่ี 1.2      ขออนุญาตให้ผู้บริหารของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 
 รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน แจ้งที ประชุมเพื อทราบ เพื อให้การบริหาร
จัดการงานด้านต่างๆ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ด่าเนินการเป็นไปตามยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์ของวิทยาลัยฯที ก่าหนดไว้ ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้ผู้บริหารของวิทยาลัยฯ ได้เข้ารับฟังการประชุม
คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ ดังกล่าว เพื อผู้บริหารของวิทยาลัยฯจะได้รับทราบนโยบายและแนวทางการ
บริหารงานด้านต่างๆ และน่าข้อเสนอแนะที คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯมอบหมายไปด่าเนินการถ่ายทอด
และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป 
  จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบการขออนุญาตให้ผู้บริหาร
ของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ 
 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 

                              การสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันพุธ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 
   รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน เสนอที ประชุมเพื อพิจารณา รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คร้ังที  2/2564 เมื อวันพุธ ที   24 กุมภาพันธ์ 
2564 ทั้งนี้ได้มีการแจ้งเวียนทางไลน์กลุ่มคกก.ประจ่าวิทยาลัยฯ และแจ้งเวียนทาง E-mail เพื อพิจารณา
รายงานฯ ดังกล่าวแล้ว เมื อวันจันทร์ ที  1 มีนาคม 2564   

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คร้ังที  2/2564 เมื อวันพุธ ที   24 กุมภาพันธ์ 
2564 

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
  ไม่มี 
 
 
 
 
          / ระเบียบวาระท่ี 4... 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 18 มีนาคม 2564 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  4.1  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 

   4.1.1  โครงการนอกแผนเพื่อหารายได้ของกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์
    รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เสนอที ประชุมเพื อ
พิจารณา โครงการนอกแผนเพื อหารายได้ของกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จ่านวน 2 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิชาการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื อตีพิมพ์
เผยแพร่ ประจ่าปีงบประมาณ 2564 
การอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื อพัฒนาศักยภาพและสร้างประสบการณ์ ของนักวิชาการ นักวิจัย และ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการเผยแพร่บทความวิชาการ/วิจัยในวารสารวิชาการ และสนับสนุนการตีพิมพ์
ในวารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุข นักวิจัย นักศึกษา บุคลากรที สนใจ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จ่านวน 2 รุ่น รุ่นละ 20 
คน  รวม 40 คน ค่าสมัคร 2,000 บาทต่อคน 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื อพัฒนาทักษะการท่าวิจัย พัฒนาเครื องมือ และการวิเคราะห์ข้อมูล
ที พบได้บ่อยทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ประจ่าปีงบประมาณ 2564 

การอบรมนี้มีวัตถุเพื อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถตั้งค่าถามงานวิจัยจากงานประจ่า หรือประเด็นที 
สนใจเชื อมโยงกับรูปแบบการศึกษา การค่านวณตัวอย่าง อคติในงานวิจัยและวิธีการจัดการ การสร้างเครื องมือ
ส่าหรับเก็บรวมรวมข้อมูลรวมถึงการหาความตรงและความเชื อมั นของเครื องมือ การเตรียมข้อมูลการจัดการ
ข้อมูล การใช้สถิติและการแปรผลที เหมาะสมได้ โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 
และบุคคลที สนใจ จ่านวน 3 รุ่น รุ่นละ 30 คน รวม 90 คน ค่าสมัคร 1,500 บาทต่อคน 

โดยผ่านที ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คร้ังที  1/2564 เมื อวันที  25 
กุมภาพันธ์ 2564 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อพิจารณาเห็นชอบโครงการนอกแผน
เพื อหารายได้ของกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จ่านวน 2 โครงการ และแจ้งผู้เกี ยวข้องคืองานวิจัย ในขั้นตอนการ
จัดอบรมโครงการดังกล่าว และประสานงานแผนเพื อของบประมาณ 
ข้อเสนอจากคณะกรรมการประจ าฯ 

1. ให้ตรวจสอบค่าลงทะเบียนให้ถูกต้องกับท่ีน าเสนอ โดยให้ปรับโครงการที่ 2 ค่าลงสมัคร 2000
บาท/คน 

2. โครงการหารายได้ ให้งานวิจัยและบริการวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน 
 

มติที่ประชุม : 1. เห็นชอบตามข้อเสนอจากคณะกรรมการประจ าฯ 
  2. เห็นชอบในหลักการโครงการนอกแผนเพื่อหารายได้ของกลุ่ม 

วิชาสาธารณสุขศาสตร์ จ านวน 2 โครงการ และแจ้งผู้เกี่ยวข้อง 
คืองานวิจัยฯ ในขั้นตอนการจัดอบรมโครงการดังกล่าว และ 
ประสานงานแผนเพื่อของบประมาณต่อไป 
 
 

         /4.2 เรื่องเสนอ…  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 18 มีนาคม 2564 
 

  4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืน ๆ 
   -ไม่มี- 

 

  4.3 เรื่องเสนอพิจารณาแต่งตั้งบุคคล / คณะบุคคล / การลาศึกษาต่อ / ขออนุมัติส าเร็จ
การศึกษา  
   4.3.1 ขออนุมัติท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์  

ประจ าปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4) 
    รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  เสนอที ประชุมเพื อ
พิจารณา ตามที ส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่านักอธิการบดี จัดท่าบันทึกข้อความที  ศธ.0529.4.6/ว 
906        ลว 21 กรกฎาคม 2558 เรื อง แผนผังกระบวนการการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เพื อให้สอดคล้องกับข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย “คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การ
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.2548” 
ซึ งกระบวนการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษจะต้องได้รับการอนุมัติจัดท่าค่าสั งแต่งตั้งจากคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื อให้เป็นไปตามส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่านักอธิการบดีแจ้ง ใน
การนี้ งานบริการการศึกษา จึงขอเสนอขออนุมัติจัดท่าค่าสั งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
ประจ่าปีการศึกษา 2563 (เพิ มเติม คร้ังที  4) เพื อด่าเนินการในส่วนที เกี ยวข้องต่อไปและด่าเนินการตามแผนผัง
กระบวนการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อพิจารณาขออนุมัติท่าค่าสั งแต่งตั้ง
อาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา 2563 (เพิ มเติม คร้ังที  4) 
    

    มติที่ประชุม : อนุมัติท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาสาธารณสุข 
ศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4) 
 

4.3.2 พิจารณาให้นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จ านวน 1 คน  
ได้รับปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ 
รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  เสนอที ประชุมเพื อ

พิจารณา ตามบันทึกข้อความที  อว 0604.4/0722    ลงวันที  5 มีนาคม 2564 งานทะเบียนฯ กองบริการ
การศึกษาได้ขอความอนุเคราะห์ให้ด่าเนินการตรวจสอบและรับรองการส่าเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต จ่านวน 2 คน ในภาคเรียนที  2/2563   ซึ งงานบริการการศึกษาได้ตรวจสอบและ
นักศึกษาเป็นผู้ส่าเร็จการศึกษาจริง โดยได้รับอนุมัติให้ส่าเร็จการศึกษา ในวันที  10 มีนาคม 2564 แล้วนั้น 

อ้างตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ดังข้อ
กฎหมายที เกี ยวข้อง 1  หมวดที  13 การส่าเร็จการศึกษา การอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญา และการให้
ปริญญาเกียรตินิยม ข้อ 55 การให้ปริญญาเกียรตินิยม มีหลักเกณฑ์และเงื อนไขดังต่อไปนี้ 

(7) ในกรณีที นักศึกษาเคยได้รับสัญลักษณ์ W ในรายวิชาใดหรือมีระยะเวลาเวลาการศึกษาเกิน
ระยะเวลาปกติที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรจะได้รับการเสนอชื อให้ได้รับเกียรตินิยม โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ่าคณะ และต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 

(ข) นักศึกษามีระยะเวลาเวลาการศึกษาเกินระยะเวลาปกติที ก่าหนดไว้ในหลักสูตร จะต้องได้รับอนุมัติ
ให้ลาพักการศึกษา ด้วยเหตุสุดวิสัยเนื องมาจากมีอาการป่วย และหรือประสบอุบัติเหตุที มีหลักฐานพิสูจน์ได้หรือ 

 
        / ได้รับ... 
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ได้รับอนุมตัิให้ลาพักการศึกษา เพื อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี ยนนักศึกษาที มหาวิทยาลัยเห็นชอบ 
และอ้างตามประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง การให้ปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ 

พ.ศ. 2555 ดังข้อกฎหมายที เกี ยวข้อง 2  มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษได้ ในข้อ 
3.3 มีระยะเวลาการศึกษาเกินระยะเวลาปกติที ก่าหนดไว้ในหลักสูตร ในกรณีดังต่อไปนี้    

3.3.1 นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ด้วยเหตุสุดวิสัยอันเนื องมาจากมีอาการป่วย และหรือ
ประสบอุบัติเหตุที มีหลักฐานพิสูจน์ได้ 

ข้อ 4. การให้ปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ ให้คณะกรรมการประจ่าคณะพิจารณาเสนอต่อ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื อพิจารณาอนุมัติ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 

จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า มีนักศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จ่านวน 1 ราย ได้มีการขอ
ถอนรายวิชาประจ่าปีการศึกษา 2560  จ่านวน 3 รายวิชา  เนื องจากนักศึกษาป่วย spontaneous 
pneumothorax และมีความจ่าเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัด ท่าให้ไม่สามารถเข้าเรียนตามปกติได้  ท่าให้มี
ระยะเวลาการศึกษาเกินระยะเวลาปกติที ก่าหนดไว้ในหลักสูตร ด้วยเหตุสุดวิสัยอันเนื องมาจากมีอาการป่วย ดัง
เอกสารประกอบการพิจารณา 1 ซึ งเป็นผู้มีสิทธ์ิได้รับปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ มีรายชื อ ดังต่อไปนี้ 

 

ที  รหัสประจ่าตัว ชื อ-นามสกุล คะแนนเฉลี ยสะสม เกียรตินิยม 
1 5719400356 นายอริย์ธัช กิตติวรเวช 3.61 อันดับ 1 

 
จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อพิจารณาเห็นชอบให้ นายอริย์ธัช กิตติวรเวช รหัส

ประจ่าตัว 5719400356 ได้รับปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ 
 

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ นายอริย์ธัช กิตติวรเวช รหัสประจ าตัว  
5719400356 ได้รับปริญญาเกียรตนิิยมเป็นกรณีพิเศษ 

 

  4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณารับรองผลการเรียน อนุมัติ/ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
การศึกษา 
   4.4.1  รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564  

(กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์)    
รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เสนอที ประชุมเพื อ

พิจารณา รายวิชาที เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ส่าหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อมและหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รายละเอียด
ดังนี้ 

รายวิชาที เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564  จ่านวน 39 รายวิชา 
1. รายวิชาส่าหรับนักศึกษาชั้นปีที  1  จ่านวน  1 รายวิชา 
2. รายวิชาส่าหรับนักศึกษาชั้นปีที  2  จ่านวน  6 รายวิชา 
3. รายวิชาส่าหรับนักศึกษาชั้นปีที  3  จ่านวน  13 รายวิชา 
4. รายวิชาส่าหรับนักศึกษาชั้นปีที  4  จ่านวน  14 รายวิชา 
5. รายวิชาหมวดศึกษาทั วไป   จ่านวน  5 รายวิชา 

 
/โดยผ่าน... 
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โดยผ่านที ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คร้ังที  1/2564 เมื อวันที  25 
กุมภาพันธ์ 2564 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อพิจารณาเห็นชอบรายวิชาที เปิดสอน 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ส่าหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อมและ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
 

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา 2564 ส าหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อมและหลักสูตรสาธารณสุข 
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
 

   4.4.2  รายวิชาที่เปิดสอน และรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
 (ชั้นปรีคลินิก) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564  

    รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  เสนอที ประชุม
เพื อพิจารณาตามมติที ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นปรีคลินิก คร้ังที  1/2564 
เมื อวันศุกร์ที  5 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น.ซึ งร่วมกันพิจารณารายวิชาที เปิดสอนและรายชื ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา (ชั้นปรีคลินิก) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ่าปีการศึกษา 2564 ทั้งนี้ เพื อเตรียม
ความพร้อมส่าหรับการจัดการเรียนการสอนและการจัดท่า มคอ.3 ในปีการศึกษา 2564 ให้ด่าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  โดยสรุปดังนี้ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

๑. รายวิชาที เปิดสอนภาคการศึกษาต้น จ่านวน  2 รายวิชา 
๒. รายวิชาที เปิดสอนภาคการศึกษาปลาย จ่านวน  3 รายวิชา 

ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
๑. รายวิชาที เปิดสอนภาคการศึกษาต้น จ่านวน  6 รายวิชา 
๒. รายวิชาที เปิดสอนภาคการศึกษาปลาย จ่านวน  8 รายวิชา 

ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 
๑. รายวิชาที เปิดสอนภาคการศึกษาต้น จ่านวน  7 รายวิชา 
๒. รายวิชาที เปิดสอนภาคการศึกษาปลาย จ่านวน  5 รายวิชา 

วิชาชีพเลือก 
รายวิชาที เปิดสอน   จ่านวน   9 รายวิชา 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 (ส าหรับนักศึกษาเรียนซ้ า) 
ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

 รายวิชาที เปิดสอน    จ่านวน  8 รายวิชา 
ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 

 รายวิชาที เปิดสอนภาคการศึกษาปลาย จ่านวน  6 รายวิชา 
 

 
          /มติที่ประชุม... 



7 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 18 มีนาคม 2564 
 

    มติที่ประชุม : รายวิชาที่เปิดสอน และรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
รายวิชา (ชั้นปรีคลินิก) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
ปีการศึกษา 2564 

 

  4.5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอ่ืน  

4.5.1  ขออนุมัติเปิดสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต าแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ เพื่อทดแทนต าแหน่งที่ลาออก 

    รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน น่าเสนอที ประชุมเพื อ
พิจารณา ด้วย นางสาวสุปรียา นิธิพานิช ต่าแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ เลขที ต่าแหน่ง 520 สังกัดโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับอนุญาตลาออกจากราชการ เพื อประกอบธุรกิจส่วนตัว ตั้งแต่วันที  15 มกราคม 
2564 ตามค่าสั งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที  079/2564 นั้น (ตามเอกสารแนบ) 

 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้พิจารณาเหตุผลความจ่าเป็นแล้ว จึงขออนุมัติเปิดสอบแข่งขัน
คัดเลือกบุคคลเพื อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต่าแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ จ่านวน 1 อัตรา เพื อทดแทน
ต่าแหน่งที ลาออก โดยได้จัดท่าข้อมูลตามแนวปฏิบัติการเปิดสอบแข่งขันตามกองการเจ้าหน้าที ก่าหนด เพื อ
ประกอบการขออนุมัติเปิดสอบคร้ังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อพิจารณาการขออนุมัติเปิดสอบแข่งขัน
คัดเลือกบุคคลเพื อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต่าแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ จ่านวน 1 อัตรา เพื อทดแทน
ต่าแหน่งที ลาออกดังกล่าวข้างต้น 

มติที่ประชุม : อนุมัติเปิดสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น 
พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ 
จ านวน 1 อัตรา    

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

   5.1  รายงานงบการเงินประจ าปีงบประมาณ 2563  
รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน น่าเสนอที ประชุมเพื อ

โปรดทราบตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารและการด่าเนินงานของส่วนงานภายในที มี
สถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2554 ข้อ 5  ข้อ 28 ได้ก่าหนดว่าให้คณะวางแผนและรักษาไว้ซึ งระบบการบัญชี
อันถูกต้องตามมาตรฐานสากล หรือตามที มหาวิทยาลัยก่าหนด แยกตามประเภทงาน ส่วนที ส่าคัญ มีสมุดบัญชี
ลงรายการรับและจ่ายเงิน สินทรัพย์ และหนี้สิน ที แสดงกิจการที เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและตามที ควร ตาม
ประเภทงาน พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที มาของรายการนั้น ๆ และให้มีการตรวจสอบบัญชีภายในเป็นประจ่า 
การบันทึกรายการในสมุดบัญชี ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที รับรองทั วไป ข้อ 30 ให้ผู้สอบบัญชีของคณะ
ท่ารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอคณะเพื อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี
บัญชี และระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 51 ให้ส่วนราชการ
จัดท่ารายงานทางการเงินประจ่าปีเสนออธิการบดีภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ซึ ง รายงานทาง
การเงินประจ่าปี จะต้องประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงผลการด่าเนินงาน งบกระแสเงินสด 
และหมายเหตุประกอบงบ นั้น 

 
     /งานคลัง... 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 18 มีนาคม 2564 
 

งานคลังและพัสดุ ได้จัดท่ารายงานงบการเงินประจ่าปีงบประมาณ 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอต่อ
ที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารสุขเพื อรับทราบ และจะน่าเสนออธิการบดี
ต่อไป โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที แนบ 

 จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อทราบ 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ   มอบงานคลังและพัสดุ ด าเนินการในส่วนที่ 
เกี่ยวข้องต่อไป 

      

5.2 รายงานผลการสอบบัญชี และการวิเคราะห์งบการเงิน ประจ าปี 
งบประมาณ 2563 
รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน น่าเสนอที ประชุมเพื อโปรด

ทราบตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารและการด่าเนินงานของส่วนงานภายในที มี
สถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2554 ข้อ 5  ข้อ 28 ได้ก่าหนดว่าให้คณะวางแผนและรักษาไว้ซึ งระบบการบัญชี
อันถูกต้องตามมาตรฐานสากล หรือตามที มหาวิทยาลัยก่าหนด แยกตามประเภทงาน ส่วนที ส่าคัญ มีสมุดบัญชี
ลงรายการรับและจ่ายเงิน สินทรัพย์ และหนี้สิน ที แสดงกิจการที เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและตามที ควร ตาม
ประเภทงาน พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที มาของรายการนั้น ๆ และให้มีการตรวจสอบบัญชีภายในเป็นประจ่า 
การบันทึกรายการในสมุดบัญชี ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที รับรองทั วไป ข้อ 30 ให้ผู้สอบบัญชีของคณะ
ท่ารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอคณะเพื อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี
บัญชี และระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 51 ให้ส่วนราชการ
จัดท่ารายงานทางการเงินประจ่าปีเสนออธิการบดีภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ซึ ง รายงานทาง
การเงินประจ่าปี จะต้องประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงผลการด่าเนินงาน งบกระแสเงินสด 
และหมายเหตุประกอบงบ นั้น      

งานคลังและพัสดุ จึงได้จัดท่ารายงานงบการเงินประจ่าปีงบประมาณ 2563 เพื อเสนอผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบตามข้อบังคับและระเบียบดังกล่าว ซึ งอธิการบดีได้มีค่าสั งแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์  เจนศิริ
ศักดิ์ เป็นผู้สอบบัญชีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ่าปีงบประมาณ 2563 และผู้สอบบัญชีได้
ด่าเนินการสอบบัญชีและรายงานผลการสอบบัญชีแล้วเมื อวันที  15 มีนาคม 2564 งานคลังและพัสดุ จึงขอ
รายงานผลการสอบบัญชี และผลการวิเคราะห์งบการเงินต่อที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารสุขเพื อรับทราบ  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที แนบ  

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อทราบ 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
  6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ 

สาธารณสุข ครั้งที่ 4/2564 วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564  
เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CMP 401 

 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ น่าเสนอที ประชุม
เพื อทราบถึงก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คร้ังที  
4/2564 วันพฤหัสบดี ที  22 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CMP 401 

 
      /จึงเสนอ... 
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จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อทราบ 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องลับ 
  7.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
                              การสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2564 (ลับ) เมื่อวันพุธ ที่  24 กุมภาพันธ์ 2564 
 
  ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 3/2564 (ลับ) 
 
เลิกประชุมเวลา  10.30 น. 
 

 
 (นางสาวณรัญญา  มีชัย) 

นักวิชาการศึกษาช่านาญการ รักษาการในต่าแหน่ง 
หัวหน้าส่านักงานเลขานุการ 

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 

 

 

 
 (นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ์ุ) 

รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 
กรรมการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

  
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 5/๒๕64 
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน 2564 

 
 

                                                                                                                                                     
(นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ์ุ) 

รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน ปฏิบัติราชการแทน 
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 


